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27.10.2016 
Harju Maavalitsus 

 

Osalejad:  Kaia Sarnet (Rahandusministeerium), Alo Aasma (Järva maavanem), Mihkel Laan (OÜ 
Cumulus), Mikk Lõhmus (Tallinna Tehnikaülikool), Ülle Rajasalu (Harju maavanem), Sulev 
Valner (Rahandusministeerium), Ave Viks (Rahandusministeerium) 

Puudusid:  Andres Noormägi (Ida-Viru maavanem), Marko Torm (Lääne-Viru maavanem)  
Kutsutud:  Leevi Laever (Harju Maavalitsus), Väino Tõemets (Rahandusministeerium), Joel Jesse 

(Harju Maavalitsus) 
Protokollis:  Kaie Küngas (Rahandusministeerium) 
 
Päevakord: 

1. Ülevaade maakondade ühinemisläbirääkimiste probleemkohtadest ja võimalikud soovitused 
nendele piirkondadele, sh:  
1.1. Komisjoni arvamus Raasiku valla VV poolt algatatud etapis ühendamise lahendustest. 

1.2. Komisjoni arvamus Loksa vallale piirkondliku komisjoni ettepanekust linna ühendamiseks 
Kuusalu vallaga VV algatatud ühendamise etapis. 

1.3. Komisjoni arvamus Haljala, Vihula, Kadrina, Rakvere ja Sõmeru (Kunda, Viru-Nigula) piirkonna 
võimalikest lahendustest.  

1.4. Komisjoni arvamus Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme piirkonna võimalikest lahendustest.  

1.5. Komisjoni arvamus Vaivara valla ka Narva-Jõesuu linna poolt algatatud ühinemise VV etapis 
ühendamise lahendustest. 

 
Kaia Sarnet tervitas koosolekul osalejaid ja tutvustas päevakava.  

 
1. Maavanemate/ühinemiskonsultantide poolne ülevaade maakondade ühinemisläbirääkimiste 

hetkeseisust 

Harjumaa 

1.1. Komisjoni arvamus Raasiku valla VV poolt algatatud etapis ühendamise lahendustest. 

Ülle Rajasalu tõi välja, et Raasiku valla ühendamine Rae vallaga ei parandaks kummagi omavalitsuse 
finantsvõimekust. Anija vald plaanib teha ettepanekut ühinemiseks Raasiku vallale.  

Piirkondlik komisjon otsustas esitada Raasiku vallale seisukoha, et juhul kui omaalgatuslikus etapis ei 
ühineta algatab ühendamise Vabariigi Valitsus. Ühinemisel Anija ja Aegviidu vallaga täidetakse 
haldusreformi seaduses sätestatud soovitusliku suuruse kriteerium.  

1.2. Komisjoni arvamus Loksa vallale piirkondliku komisjoni ettepanekust linna ühendamiseks 
Kuusalu vallaga VV algatatud ühendamise etapis. 

Ülle Rajasalu selgitas, et Kuusalu vald ja Loksa linn on vastastikku esitanud ettepanekuid, kuid sisulisi 
läbirääkimisi ei toimu. Tõenäoline on ühendamine Vabariigi Valitsuse algatatud etapis.  

Piirkondlik komisjon otsustas esitada Loksa linnale seisukoha, et juhul kui läbirääkimisi ei alustata 
esitatakse ettepanek ühendamiseks Vabariigi Valitsuse algatatud etapis.  

 
Järvamaa 

Alo Aasma tõi välja, et Järva-Jaani, Albu, Ambla, Imavere, Kareda, Koeru ja Koigi valla ühinemisel on 
endiselt üleval vallakeskuse küsimus. Reopalu küla osas on algatatud elanike küsitlus.  
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Lääne-Virumaa 

Mikk Lõhmus selgitas, et Tamsalu ja Tapa valla ühinemisleping läheb avalikustamisele ning Rakvere ja 
Sõmeru valla ühinemisleping on avalikustatud.  

1.3. Komisjoni arvamus Haljala, Vihula, Kadrina, Rakvere ja Sõmeru (Kunda, Viru-Nigula) piirkonna 
võimalikest lahendustest.  

Piirkondlik komisjon otsustas esitada soovituse Haljala ja Vihula vallale jätkata läbirääkimisi 
arvestades, et sundühendamise etapis ühendatakse, kas Kadrina või Rakvere ja Sõmeru valla suunal.  

  
Ida-Virumaa 

1.4. Komisjoni arvamus Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme piirkonna võimalikest lahendustest.  

1.5. Komisjoni arvamus Vaivara valla ka Narva-Jõesuu linna poolt algatatud ühinemise VV etapis 
ühendamise lahendustest. 

Mihkel Laan tõi välja, et Kiviõli, Lüganuse ja Sonda valla ühinemispiirkonna leping on valmis 
volikogudesse esitamiseks. Aseri vald hetkel piirkonnaga ei ühine. Üleval on nime küsimus, valikuna 
on esitatud Lüganuse, Kiviõli või uue nime leidmine. Toila, Kohtla ning Kohtla-Nõmme valla 
ühinemine jätkub, lepingusse tehti ka muudatused tulenevalt Jõhvi valla loobumisest.  

Piirkondlik komisjon otsustas esitada Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valdadele komisjoni 
seisukoha valdade ühendamisest VV algatatud etapis. 

Mihkel Laan jätkas, et Vaivara vald ja Narva-Jõesuu linn esitasid ühinemislepingu avalikustamisele. 
Elanike arvamus selgitatakse välja novembris. Mäetaguse, Iisaku, Illuka, Alajõe ja Tudulinna valla 
ühinemispiirkonna leping on avalikustatud, otsus detsembri lõpus.  

 

2. Piirkondliku komisjoni poolsed soovitused 

Komisjon otsustas:  
2.1. esitada Raasiku vallale seisukoha, et juhul kui omaalgatuslikus etapis ei ühineta algatab 

ühendamise Vabariigi Valitsus. Ühinemisel Anija ja Aegviidu vallaga täidetakse haldusreformi 
seaduses sätestatud soovitusliku suuruse kriteerium.  

2.2. esitada Loksa linnale seisukoha, et juhul kui läbirääkimisi ei alustata esitatakse ettepanek 
ühendamiseks Vabariigi Valitsuse algatatud etapis.  

2.3. esitada soovituse Haljala ja Vihula vallale jätkata läbirääkimisi arvestades, et 
sundühendamise etapis ühendatakse, kas Kadrina või Rakvere ja Sõmeru valla suunal.  

2.4. esitada Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valdadele komisjoni seisukoha valdade 
ühendamisest VV algatatud etapis. 

 
Lepiti kokku, et järgmine komisjoni koosolek toimub 23. novembril kell 14.00 Harju Maavalitsuses.  
  
(allkirjastatud digitaalselt)  

Kaia Sarnet 
Komisjoni esimeess 


